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Aan leden en afnemers
Op het moment van schrijven is het buiten volop mooi zomer weer. Buiten
is overal de geur van vers gemaaid gras te ruiken. Het voorjaar is eindelijk
goed begonnen. Ook voor de CAVV begint het jaar goed vorm te krijgen.
Onze bestaande klanten doen het goed en steeds kunnen we weer
nieuwe klanten verwelkomen. Op dit moment zitten zeer goed in de plus
met onze omzet.
De inspanningen in 2008 en 2009 beginnen nu de vruchten af te werpen.
Daarnaast willen wij ook meer bekendheid geven aan VoederWaarde.nl. U
bent dit waarschijnlijk al op onze vrachtwagen tegengekomen. Wij zijn
trots dat wij aan dit goede initiatief mee mogen doen.
Grondstofprijzen
De verwachte daling van de soja- en raapproducten komt er maar niet
aan. Langzamerhand lijken de producten eerder steeds iets te stijgen. Dit
is de trend tussen de grote schommelingen van dagprijzen van de soja en
raapproducten door. Belangrijkste oorzaken van de stijging zijn ten eerste
nog steeds het verbod op Noord-Amerikaanse soja en daarnaast de
zwakke euro. Door de verandering van de dollar-euro koers worden
producten die met dollars ingekocht worden duurder.
De granen laten een geleidelijke stijging zien. Dit is tot de oogstperiode
ook verwacht. Echter door de grote geschatte voorraden wordt in de
zomer een daling verwacht.
De mineralen en aminozuren laten nog steeds een geleidelijke stijging
zien.
Door onze voorinkoop, kan een forse prijsstijging worden voorkomen,
maar zal er wel een langzame prijsstijging zijn.
Ombouw perslijn 3
In het weekend van Hemelvaart is de besturing van perslijn 3 omgebouwd.
Momenteel zijn wij druk de besturing aan het inregelen. Met de nieuwe
besturing moet het omschakelen eenvoudiger en sneller gaan verlopen,
wat de capaciteit van de lijn verhoogd.
Als perslijn 3 goed draait, kunnen wij beginnen met het testen van het
vetcoaten. Dit vetcoaten heeft twee voordelen:
Ten eerste zal stof en gruis aan de brok blijven plakken, waardoor er
minder los gruis in de brok aanwezig is. Ten tweede zorgt de vetcoating
voor een smering van het product in automatische voersystemen. Dit zal
de levensduur van de voersystemen verbeteren.
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Ventilatie

Winkel Heeten
Met het mooie weer is de voorjaarsdrukte ook weer gestart. De verkoop
van planten is weer in volle gang. Het is goed te zien, dat deze verkoop
door het aanhoudende koude weer later gestart is. Hierdoor is er meer
piekdrukte in de winkel. Door de ziekte van Marcel Mollink is het niet altijd
even makkelijk om u als klant goed en snel van dienst te kunnen zijn.
Onze excuses hiervoor. Wij hopen dat Marcel Mollink weer snel helemaal
beter is en dat wij u weer als vanouds van dienst kunnen zijn.

Koker schoonmaken
Maak de ventilatiekoker regelmatig schoon. Bijvoorbeeld na elke ronde.
Zorg ook dat de ventilatorbladen en eventueel aanwezige kleppen goed
schoon zijn. Zeker in de zomer is dat van belang. Aangehecht stof en
ander vuil beïnvloeden de ventilatiecapaciteit nadelig. Juist bij warm weer
is die capaciteit nodig voor het bereiken van een optimaal klimaat.

Inname granen.
Ook dit jaar neemt de CAVV weer eigen verbouwd graan (tarwe, triticale,
gerst, rogge en maïs) in, via het z.g. poortwachtersysteem. Indien u
hiervoor nog geen papieren van de CAVV heeft ontvangen, kunt u dit op
ons kantoor melden. Deze papieren zijn noodzakelijk om een goede
kwaliteit van ons product te kunnen waarborgen. Deze papieren moeten
terug gestuurd worden voor de aanvang van de oogst en zullen
steekproefsgewijs worden gecontroleerd door onze voorlichter.

Lekken dichten

Vakantieperiode
Ook al lijkt het nog ver weg, maar eind juni beginnen de vakanties weer.
Zoals ieder jaar gaan de medewerkers, (in de fabriek, kantoor,
voorlichters, winkel) om beurten op vakantie zodat wij u goed kunnen
blijven bedienen. Wilt u uw bestelling tijdig doorgeven zodat wij alle
werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen blijven inplannen.
Daarnaast willen wij u ook een goede en zonnige vakantie toewensen.

Oorbijten meer dan ventilatiefout

Controleer de stal op luchtlekken. Ook in de zomer is dat van belang.
Lekken kunnen naast tocht ook voor ongewenste opwarming zorgen. Er
kan bijvoorbeeld warme lucht van tussen het dak en de isolatie in de
afdeling komen. Dit drijft de elektriciteitskosten onnodig op omdat de
ventilatoren extra hard moeten draaien om de ingestelde staltemperatuur
te halen.

Als er oorbijtproblemen zijn bij biggen en vleesvarkens, wordt al snel de
oorzaak gezocht in een slecht stalklimaat en dus een fout in de ventilatie.
Verkeerde luchtstromen kunnen, vooral in zomer en najaar, problemen
geven.
Een verkeerde ventilatie draagt wel bij aan het optreden van oorbijten,
maar is niet de enige oorzaak. Naast het stalklimaat kunnen zaken als een
te hoge hokbezetting, gezondheidsproblemen, gebrek aan afleiding,
voermethode en voersoort oorbijten ook in de hand werken. Het is dan ook
zaak om bij problemen met oorbijten niet alleen naar de ventilatie te kijken,
maar alle omstandigheden rond het varken. Vaak zullen verschillende
zaken moeten worden aangepakt om het probleem definitief te verhelpen.

Hans Verheul
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Hieronder volgt nog een overzicht van de krachtvoeders die wij speciaal
beschikbaar hebben voor een goede jongveeopfok:

Jongvee opfok
Zoals bekend: een goede jongvee opfok loont. Dit begint al met de
stierkeuze: gebruik ik gesext sperma, van een belgisch blauwe stier of ga
ik kruisen met een ander melkveeras. Zaak is om hier al een bewuste
keuze te maken. In een normale situatie is gemiddeld een
jongveebezetting van 60% al voldoende.
Het doel van de jongvee opfok is om een vaars te krijgen die rond de 24
maanden afkalft, goed ontwikkeld is en probleemloos opstart. Op de
melkcontrole uitslag is dit gauw te controleren: de afkalfleeftijd staat erop
en ook de lactatiewaarde en BSK zijn in 1 oogopslag af te lezen. Vooral de
afkalfleeftijd blijkt zeer moeilijk te verlagen naar de 24 maanden. Landelijk
gemiddelde is ook altijd nog 26 maanden. Het heeft voordelen om te
streven naar die 24 maanden: 10% minder jongvee nodig, minder
mestproductie en minder ruwvoer nodig. Als daarnaast ook de levensduur
van de koeien verhoogd kan worden betekend dit dat er minder jongvee
en voer nodig is.
Voor het optimaliseren van de jongvee opfok hebben wij de jongvee scan
in het leven geroepen.
Dit is een praktisch hulpmiddel waarbij we gericht de jongvee opfok
doornemen vanaf de geboorte tot aan afkalven. Hierbij wordt het jongvee
in 2 groepen ingedeeld: van 0-6 maanden en van 6 maanden tot afkalven.
Met behulp van een invulkaart nemen we de jongvee opfok door en komen
aan de hand daarvan met gerichte adviezen en eventuele verbeterpunten.
Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de
voorlichters.

−

Kalversmulmix:

−

niet vereist, wel bevorderlijk voor gewenning aan
vast voer

2-12 weken
Babykalverkorrel: zeer aan te bevelen, heeft in alle situaties voor deel
om te voeren.
Leverbaar in 3 soorten:

o
o
o

Babykalverkorrel: de allround kalverkorrel
Babykalverkorrel Anti Cox: met preventieve werking tegen coccidiose
Babykalver Penstimulanskorrel: kalverkorrel voor onbeperkte
voedering

−

12- 26 weken
Jongveegroeibrok: de juiste brok na de babykalverkorrel

Qua assortiment gaan wij ook een extra voer produceren speciaal voor het
jongvee: de Jongveegroeibrok. Dit is een brok bestemd voor de leeftijd
van 3-6 maanden. Dus een voer dat na de babykalverkorrel gevoerd kan
worden. De jongveegroeibrok sluit veel beter aan op de babykalverkorrel
dan een melkveebrok, welke nu in veel gevallen werd gevoerd. Ook zal er
standaard een coccidiose remmer in zitten. In deze leeftijdfase treden
namelijk vaak de meeste problemen op met coccidiose.
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1-4 weken
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Maïs Demoveld Zuid-Oost Salland
Zuid-Oost Salland heeft dit seizoen een maïs demoveld aan laten leggen
bij de familie Ten Dam in Holten. Het demoveld vindt u aan de Raalterweg.
De Raalterweg is een afslag direct aan de provinciale weg Heeten/Holten,
deze weg komt in Holten uit. Eenmaal op de Raalterweg aangekomen
vindt u vrijwel direct het maïs demoveld van Zuid-Oost Salland aan uw
rechterhand. U vindt op dit veld 12 maïsrassen van laat naar zeer vroeg.
Het betreft de topmaïsrassen van dit
seizoen met enkele veelbelovende
rassen die op dit moment 2 jaar in
onderzoek liggen en waarschijnlijk
volgend jaar nieuw op de rassenlijst
zullen komen.

Aanbiedingen zijn de hele maand juni geldig of zolang de voorraad strekt.

LEGMEEL 25 KG

De pootvolgorde is als volgt:
− Torres
− Ronaldinio
− LG 3234
− Luigi
− LG 30225
− Logo
− Amball
− LG 30218
− Ayrro
− LG 30211
− LG 30208
− Atrium

van € 6,85
voor €

6,15

ZUID-OOST SALLAND
VOLLEDIGE HONDENBROK

Overige aanvullende informatie:
− Zaaidatum:
26-4-10
− Opkomstdatum:
19-5-10
− Bemesting:
60 m3 rundveedrijfmest en
125 kg maïs map 23-0-25(SO3)-0.2(borium)
− Bodemtemperatuur: bij het zaaien was 14,5 ºC graden.
− Bewerking met wiedeg omstreeks 5 mei

20 kg

voor €

Binnen afzienbare tijd zullen de naamsbordjes worden geplaatst.
Wij houden u op de hoogte.
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16,95

POTGROND 70 LTR

BUITEN KINDERSPEELGOED

10% korting op al het

per zak € 5,95

3 voor € 15,BEAPHAR
ONTWORMINGSTABLETTEN

houten ‘Buiten’
kinderspeelgoed, zoals
klimtouw, ladders,
schommelschijf enz.

GLORIA DRUKSPUIT
PRIMA 5

15%
korting op alle
Beaphar
ontwormingstabletten

van € 29,95

FERM
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

voor €

15% korting op al het
Ferm gereedschap
Alleen in Heeten verkrijgbaar.
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24,50

WOODY CAT
HOUTKORREL 25 LTR

PERSONEEL GEZOCHT
Ben jij een gemotiveerde
schoolverlater
en wil je ons team in de winkel in
Heeten versterken?

van € 6,95
voor €

5,95

Stuur dan je CV met motivatie naar
Zuid-Oost Salland!

KINDERSLIPPERS

info@zuidoostsalland.nl
o.v.v. vacature Heeten

Diverse kleuren,
Mt. 23 t/m 31

van € 16,95
voor €

14,50

Alleen in Heeten verkrijgbaar.
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Nieuwtjes

Te koop
100 vleesvarkensrechten
Info:
varkensvoorlichters
Zuid-Oost Salland

Aangeboden
jonge konijnen,
8 weken oud,
Gratis af te halen.
Midden groot soort.
Telnr 0548-595662

Aangeboden
Jonge konijnen,
8 weken oud,
Gratis af te halen.
Midden groot soort.
Telnr: 0548-595 662

Te koop
3 grote lampen zo goed als
nieuw voor in de
ligboxen/jongveestal (wit licht).
Model:SBP opbouw armatuur type
LF8 HB-S 252 CR
Voor nadere info: 0548-595 662
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